
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   
ครั้งที่  7 / 2557 

วันศุกร์ที่  18  กรกฎาคม  2557  เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์
 

 

ผู้มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รองคณบดีฝ่ายวิจัย     กรรมการ 

3.  นางจิราภรณ์  สมิธ    รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ    กรรมการ 

4.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา     กรรมการ 

5.  นางเสาวนีย์  ตรีรัตน์  อเลกซานเดอร์     หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  กรรมการ 

6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  กรรมการ 

7.  นายจักเรศ  อิฐรัตน ์    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     กรรมการ 

8.  นางฐิตารัตน์  พันธ์ุชนะ   รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร ์             กรรมการ 

9.  นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ     ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 

10.  นายราม  ประสานศักด์ิ   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 

11.  รองศาสตราจารย์พจน์  ไชยเสนา  รองคณบดีฝ่ายบริหาร           กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานนท์   แสงศรจีันทร ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     ไปราชการ 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1.  นางสาวปรียาภรณ์  เจริญบุตร   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

2.  นายพุทธราช  มาสงค ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

3.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

4.  นางนวลละออง  อทุามนตร ี   รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษา 

5.  นางพัชรี  ลิมปิทีปราการ   นักวิชาการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.00  น.  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ คณบดีคณะศลิปศาสตร์   ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด 

การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 
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ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1  การขอความร่วมมือด้านแนวคิดและข้อมูล เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย 

ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ขอความร่วมมือด้านแนวคิดและ 

ข้อมูล เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. แนวทางการปฏิรูปการเมือง 

2. แนวทางการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้บริหารประเทศ อันได้แก่ นักการเมือง ข้าราชการ 

และหน่วยงานภาคเอกชนต่าง ๆ 

3. แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 

4. แนวทางการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน 

5. แนวทางการปฏิรูปการทุจริต คอรัปช่ัน 

6. แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

7. แนวทางการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ 

8. แนวทางการปฏิรูปด้านข้อมูลข่าวสาร 

9. แนวทางการปฏิรูปความเหลื่อมล้ําทางการเมือง เศรษกิจ และสังคม 

10. แนวทางการปฏิรูปอ่ืน ๆ 

ซึ่งวัตถุประสงค์ของแนวทางทั้ง 10 ด้าน  คาดว่าจะส่งผลให้เกิดความสงบสุขอย่างยั่งยืนเกิดการพัฒนา 

ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และเกิดความผาสุกของคนในชาติอย่างยั่งยืน 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.2  การขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์   
   ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าจังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดต้ังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์จังหวัด 
อุบลราชธานี  ขอความร่วมมือให้องค์กรทุกภาคส่วน  สอดแทรกกิจกรรมการปรองดองสมานฉันท์  ในโครงการ / กิจกรรม  
ต่าง ๆ ของหน่วยงาน  ดังนี้ 

1. ให้จัดทําป้ายช่ือกิจกรรมแล้วให้ต่อท้ายด้วยคําว่า “เพื่อการปรองดองสมานฉันท์  
2. ให้จัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปรองดองสมานฉันท์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบทั่วกัน 
3. ให้รายงานผลการจัดกิจกรรม รายละเอียดการจัดงาน พร้อมรูปถ่ายให้สาํนักงานจังหวัดอุบลราชธานี 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.3  การจัดทาํ Road Map ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จัดทํา Road Map  เพื่อปฏิรูป 

ประเทศไทย  โดยแบ่งออกเป็น  3  ระยะ  ดังนี้ 
  ระยะที่ 1  ช่วงแรกของการควบคุมอํานาจการปกครอง จะต้องดําเนินการในเรื่องปรองดองสมานฉันท์
ให้เร็วที่สุดในกรอบเวลา 2-3 เดือน 
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  ระยะที่ 2  การใช้รัฐธรรมนญูชั่วคราว  ซึ่งกําลังดําเนินการจัดทําอยู๋โดยฝ่ายกฎหมาย  จะมีการจัดต้ัง
สภานิติบัญญัติ  สรรหานายกรัฐมนตรี ฯลฯ 
  ระยะที่ 3  การเลือกต้ังตามระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์  ทีทุ่กฝ่ายพอใจ กฎหมายทันสมัยในทกุ
ด้าน  กฎระเบียบ กติกาต่าง ๆ ได้รับการแก้ไข ได้คนดี สุจริต มีคุณธรรม มาปกครองบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.4 การจ่ายเงินคา่จ้างตกเบิกให้แก่ลูกจ้างชัว่คราวชาวต่างประเทศ 
ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบว่ากองการเจ้าหน้าที่แจ้งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสํานักงาน 

กฎหมายและนิติการ  ว่าจะสามารถดําเนินการเบิกจ่ายได้หรือไม่  ซึ่งลกูจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ   ที่จะได้รับการ 

จ่ายเงินค่าจ้างตกเบิก  โดยใช้เงินรายได้คณะ  ต้ังแต่วันที่  1  เมษายน  2554  ถึงวันที่  30  กันยายน  2554  มจีํานวน   

11  ราย  ซึ่งจะไดร้ับตกเบิกคนละ  5,940  บาท 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.5 การประชุมบคุลากรคณะศลิปศาสตร ์
   ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบว่าคณะจะจัดประชุมบุคลากร  ในวันที่  30  กรกฎาคม  2557  โดยเรือ่ง
ที่จะเสนอพิจารณา  ได้แก่  การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความทางวิชาการ  และการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.6 วารสารคณะศลิปศาสตร ์
   ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบว่าคณะได้จัดทําวารสารคณะศิลปศาสตร์  ปีที่ 9 และ ปีที่ 10  เรียบรอ้ย
แล้ว  ดังนี ้

1. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2556)  โดยนายสุรสม  กฤษณะจูฑะ  เป็นบรรณาธิการ 

2. ปีที่ 10 ฉบับที ่1 (ม.ค.-มิ.ย. 57)  โดยนายชาญชัย  คงเพียรธรรม  เป็นบรรณาธิการ 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2            เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  6/2557 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่  6/2557 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  

6/2557 
 

ระเบยีบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  
3.1  การขออนุมัติเปิดรับสมัครอาจารย์ชาวไทย สาขาภาษาเวียดนาม จํานวน 1 อตัรา 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6/2557 
เมื่อวันที่ 13  มิถุนายน  2557  มีมติเห็นชอบให้สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  ขออัตราจากสาขาวิชาสังคม 
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ศาสตร์  ที่กําลงัเปิดรับสมัครอาจารย์  หากไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในตําแหน่งอาจารย์สังคมศาสตร์  จะขอใหส้าขา
สังคมศาสตร์พิจารณาให้นําอัตราดังกล่าวจัดสรรให้ภาษาเวียดนาม  จํานวน  1  อัตรา   และขอให้หลกัสูตรภาษา
เวียดนามและการสื่อสาร  ทาํเรื่องเสนอขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศแทน นั้น  ปรากฏว่าสาขาวิชา
สังคมศาสตร์ไม่มีผู้ผ่านการคดัเลือก  ดังนั้น   หลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร  จะได้อัตราอาจารย์ชาวไทย  
เพื่อสอนภาษาเวียดนาม  จํานวน 1 อัตรา   

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบให้คณะทําหนังสือถึงสาขาสังคมศาสตร์เพื่อ 
พิจารณาให้กรอบอัตราตําแหน่งอาจารย์สังคมศาสตร์  แก่หลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 

 

ระเบยีบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การพิจารณากําหนดการประเมนิเลื่อนเงนิเดือนและเพิ่มค่าจา้ง 2/2557  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณากําหนดการประเมินเลื่อนเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้าง   
2/2557  ดังนี ้

 

วัน เดือน ปี รายการ 
ภายในวันที่ 25 ส.ค. 2557 1. บุคลากรส่งเอกสารหลักฐานและกรอกข้อมูลในระบบประเมิน 

ภายในวันที่ 29 ส.ค. 2557 2. หัวหน้าสาขาวิชาและรักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานนัดประชุมประเมินฯ ระดับ
สาขาและสํานักงาน 

ภายในวันที่ 29 ส.ค. 2557 3. หัวหน้าสาขาวิชาและรักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ ส่งรายชื่อ
ข้าราชการและพนักงานเงินงบประมาณแผ่นดินในสังกัดท่ีทําคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม 

ภายในวันที่ 1 ก.ย. 2557 4. คณะกรรมการประจําคณะและบุคลากรสายสนับสนุนประเมินประเมินองค์ประกอบที่ 2 
พฤติกรรมการปฏิบัติงานในระบบประเมิน 

วันที่ 1 ก.ย. 2557 5. ผู้บริหารประชุมประเมินฯ บุคลากรสายสนับสนุน 
วันที่ 3 ก.ย. 2557 6. ปิดระบบประเมิน 
วันที่ 4 ก.ย. 2557 7. ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาการประเมินฯ ระดับคณะ 
วันที่ 10 ก.ย. 2557 8. บุคลากรรับทราบผลการประเมิน 

 

และมีข้อคําถามเกี่ยวกับเอกสารที่นํามานับคะแนนว่าสามารถนําเอกสารที่มีระยะดําเนินการถึงวันที่ 30  
กันยายน  2557  มานับคะแนนได้หรือไม่ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบกําหนดการประเมินเลื่อนเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้าง  2/2557  แต่ให้ปรับรายการที่ 3 การ 

ส่งรายชื่อข้าราชการและพนักงานเงินงบประมาณแผ่นดินทีท่ําคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม  จากวันที ่29 สิงหาคม 2557  
เป็นวันที่ 1  กันยายน  2557 

2.  ให้นําเอกสารที่มีระยะดําเนินการถึงวันที่ 30 กันยายน  2557  มานับคะแนนได้  โดยขอให้หัวหน้า 
สาขาวิชาช่วยตรวจสอบ และนํามาใช้ประกอบรับรองว่าได้ดําเนินการจริง 

3. ให้งานคอมพิวเตอร์เปิดระบบการกรอกข้อมูลการประเมนิ  และสร้างช่องเพิ่มเติมให้สามารถ 
ดาวน์โหลด การวิจัย หนังสือ ตํารา บทความ ในหมวด 1 เพื่อเป็นการประหยัดกระดาษ  และเพิ่มช่องที่สามารถสแกน 
เอกสารแนบทีเ่กี่ยวข้องได้  เช่น รายงานวิจัย บทความโครงการบริการวิชาการ  โครงการทํานุ ฯ เป็นต้น 
 

4.2  รายงานครุภัณฑ์ที่จะจดัซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ.2557   
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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จํานวน 23 รายการ  จํานวนเงินทั้งสิ้น 2,687,300 บาท   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เลื่อนการจัดซือ้ไปเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ยกเว้น  

ลําดับที่ 21 เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง  ซึ่งมคีวามจําเป็นเร่งด่วน โดยมอบหมายให้งานพัสดุดําเนินการจัดซื้อต่อไป   
   

4.3  การพิจารณาการขออนุมัติกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราวชาวตา่งประเทศ ตําแหน่งอาจารย์   
ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่าคณะได้ขอความอนุเคราะห์สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตกและ 

สาขาวิชาภาษาและวรรณคดตีะวันออก  พิจารณากรอบอัตราว่างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตําแหน่งอาจารย์ ที่ยัง 

ไม่ได้ดําเนินการ เพื่อนํามาจัดสรรใหแ้ก่หลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร จํานวน 1 อัตรา  ซึ่งทั้งสองสาขาวิชาได้ 

ตอบเรื่องดังกล่าว ดังนี้ 

1. สาขาวิชาภาษาและวรรณคดตีะวันตก  แจ้งว่าจากการแจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์เมื่อเดือน 

มิถุนายน  2557  ไม่มีอาจารย์ท่านใดคัดค้านการจัดสรรอัตราลูกจ้างชาวต่างประเทศ จํานวน 1 อัตราให้ หลักสูตรภาษา
เวียดนามและการสื่อสาร 

2. สาขาวิชาภาษาและวรรณคดตีะวันออก  แจ้งว่าหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ขอสงวนโควตา 
กรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน 2 อัตรา ไว้ให้หลกัสูตรตามเดิม 
  ดังนั้น จึงส่งผลให้หลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร ได้รับอัตราอาจารย์ชาวต่างประเทศ 1 อัตรา  
จากสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

4.4  การพิจารณาการทําประกันอุบัติเหตสุ่วนบคุคลใหแ้ก่บุคลากรคณะศลิปศาสตร์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเสี่ยง 
ประจําปี  2557   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการทําประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลใหแ้ก่บุคลากรคณะ 
ศิลปศาสตร์  ผูป้ฏิบัติหน้าที่ที่มีความเสี่ยง ประจําปี  2557  จํานวน 9 ราย  ดังนี้  1. นายสิริชัย  ภิบาลวงษ์  2. นาย 
จักราวุธ นิลาศน์  3. นายธีระยุทธ  ทองบ่อ  4. นายสุทัศน์  ดวงดี  5. นายวิชัย  เมทาสิงห์   6. นายบัวทอง  สีเกิด   
7. นายกมล  โสภาสิน  8. นายสมชาย สิริวรรณ   และ 9. นายศักด์ิสิทธ์ิ คณะเมือง  ค่าประกันอุบัติเหตุคนละ  1,400  
บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  12,600  บาท 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  โดยให้ใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะ 

ศิลปศาสตร ์
 

4.5  การพิจารณาทนุการศกึษาสําหรับอาจารยค์ณะศลิปศาสตร์  เพื่อศึกษาต่อระดับปรญิญาเอก  ประจําปี
การศึกษา 2557   

รองคณบดีฝ่ายวิจัย  เสนอที่ประชุมพิจารณาทุนการศึกษาสาํหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์  เพื่อศึกษา 
ต่อระดับปริญญาเอก  ประจาํปีการศึกษา 2557  ดังนี้ 

1. มีผู้สมคัรขอรับทุน  จํานวน  3  ราย  ได้แก่  นางสาวณัฐพชัร์  เตชะรุ่งไพศาล    นางสาวสุธิดา   
ตันเลิศ  และนางสาวอรัญญา  บุทธิจักร  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

2. ในปีการศึกษา  2556  มีผูส้ละสิทธ์ิทุนการศึกษา  จํานวน  1  ราย  คณะจึงเห็นชอบให้เพิ่ม 
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ทุนการศึกษา  ในปีการศึกษา  2557  เป็น  5 ทุน  แต่เนือ่งจากในปีการศึกษา  2557 มีผูส้มัครรับทนุเพียง 3 ราย  จึงมี 
ทุนการศึกษาคงเหลือ 2  ทุน   

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. อนุมัติทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์  เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  ประจําปี 

การศึกษา 2557  ใหแ้ก่  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล   นางสาวสุธิดา  ตันเลิศ   และนางสาวอรัญญา  บุทธิจักร 
2.  เห็นชอบให้เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ฯ รอบที่ 2  ประจําปีการศึกษา  2557  จนถึงวันที่  30  

พฤศจิกายน  2557 
 

4.6  การขออนุมัติลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการ รายนางสาวกันยรชันิ์  ศรีจันทร์   
หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการ  

รายนางสาวกันยรัชนิ์  ศรีจนัทร์  ในระดับปริญญาเอกหลักสูตร Architectural Heritage Management and Tourism 
ณ มหาวิทยาลยัศิลปากร มีกําหนด 3 ปี  ต้ังแต่วันทที่  28  ตุลาคม 2556  ถึงวันที ่ 27  ตุลาคม  2559 ด้วยทุนส่วนตัว 
ทั้งนี้  หลักสูตรการท่องเที่ยว  ได้พิจารณาแล้วว่าการลาของบุคคลดังกล่าวไม่กระทบต่อภาระงานของหลักสูตร  

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

4.7  การขออนุมัติงบประมาณการนําเสนอผลงานทางวชิาการในประเทศ 
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   เสนอทีป่ระชุมพิจารณาการขออนุมัติงบประมาณการ 

นําเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ ของรองศาสตราจารย์เมชฌ  สอดส่องกฤษ  ซึ่งขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อ 
นําเสนอผลงานในการประชุม  เรื่อง  ดนตรีกับการพัฒนาทางปัญญา  ระหว่างวันที่  8 - 9  สิงหาคม 2557  ณ   
กรุงเทพมหานคร  โดยขอใช้งบนําเสนอในต่างประเทศเพื่อเดินทางไปราชการ  ทั้งนี้  อาจารย์เคยใช้งบนําเสนอในประเทศ 
ไปรวมกับงบนําเสนอต่างประเทศ กรณีเดินทางไปนําเสนอผลงานต่างประเทศแล้ว  แต่ยังไม่เคยมีการนํางบนําเสนอ 
ต่างประเทศมาใช้นําเสนอผลงานภายในประเทศ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติให้นาํงบนําเสนอต่างประเทศมาใช้นําเสนอผลงานภายในประเทศ 
เนื่องจากขัดกับประกาศคณะศิลปศาสตร์  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดสรรและอนุมัติค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม อบรม  
สัมมนา และนาํเสนอผลงานวิชาการ   และขอให้หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสารพิจารณาใช้เงินของหลักสูตรแทน   

 

4.8  การขออนุมัติยืมเงนิสาํรองจ่ายเพื่อซือ้ตําราเรียน 
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   เสนอทีป่ระชุมพิจารณาการขออนุมัติยืมเงินสํารอง 

จ่ายเพื่อซื้อตําราเรียน  วิชาภาษาจีนเบื้องต้น 1 สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  จํานวน  85  เล่ม  ราคาเล่มละ  513  บาท 
เป็นจํานวนเงิน  43,605  บาท   

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติให้ใช้เงินจากหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร  ในการซือ้หนังสือเพื่อ 
จําหน่ายให้แก่นักศึกษา  และคืนให้กับหลกัสูตร ฯ ตามจํานวนที่ยืม   
 

4.9 การพิจารณาคา่ตอบแทนโครงการบรกิารวิชาการ 
ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการให้ค่าตอบแทนผู้ประสานงานโครงการบริการวิชาการ ที ่

บริหารจัดการภายใต้ศูนย์บริการวิชาการคณะศิลปศาสตร์    เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบของกระทรวง 
การคลัง 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการศนูย์บริการวิชาการคณะศิลปศาสตร์ พิจารณา   
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และเสนอให้เปลี่ยนหัวหน้าโครงการเป็น  นายพุทธราช  มาสงค์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
 

4.10  การขออนุมัติโอนย้ายสาขาวิชา   
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษา   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติโอนย้ายสาขา 

วิชา ของนักศึกษา  จํานวน  2  ราย  ดังนี ้
 

ชื่อ-สกุล หลักสูตร/สาขา
เดิม 

หลักสูตร/สาขาที่ขอ
โอนย้าย ผลการดําเนินงาน 

นางสาวเพ็ญพิชชา    
ศรีไชย 

ภาษาจีนและการ
สื่อสาร 

ภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร 

หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสารรับนักศึกษาโอนย้าย
นักศึกษามีคะแนนสอบสัมภาษณ์ 

ผ่านเกณฑ์ 80 คะแนน     
(นศ.สอบได้ 87 คะแนน) 

นายคงปิตินัทช์   
ศรีธัญรัตน์ 

การพัฒนาสังคม ภาษาญี่ปุ่นและการ
สื่อสาร 

นักศึกษามีคุณสมบัติผ่านเงื่อนไขที่หลักสูตรกําหนด 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

4.11  การพิจารณารับรองผลการศึกษา  ภาคฤดูร้อน ปกีารศึกษา  2556 
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษา   เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองผลการศึกษา 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา  2556  ของนายทรงพล  อินทเศยีร  อาจารย์ผูส้อนวิชา  Seminar in Language Learning 
and Teaching  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  ซึ่งขอส่งผล 
การศึกษาหลังกําหนด  บัดนี้  ได้ส่งผลการศกึษาดังกล่าวและผ่านการเห็นชอบจากหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่ 10  
กรกฎาคม  2557  

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  และการส่งเกรดช้ามีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

4.12  การขออนุมัติเทียบรายวิชา  
   นางพัชรี  ลิมปิทีปราการ นักวิชาการศึกษา  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบรายวิชา ดังนี้ 

1. คณะเภสัชศาสตร์ขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ประจําปีการศึกษา  
2557 จํานวน  6  รายวิชา  สําหรับ นางสาวสรัลชนา  การะเกษ รหัสประจําตัว 5715401036   ที่เคยศึกษาจาก 
มหาวิทยาลัยศลิปากร ทั้งนี้ กลุ่มพลศึกษาได้เห็นชอบการเทียบรายวิชา เนื่องจากเนื้อหารายวชิาสามารถเทียบเคียงกัน 
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 รายละเอียดดังนี้ 
 

รายวิชาที่เคยศึกษา รายวิชาที่ขอเทียบ เกรด 
1) 459313 หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  
    (2 หน่วยกิต) 

1439 100 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ (1 หน่วยกิต) 
หรือ  1439 101 กีฬาเพื่อสุขภาพ (1 หน่วยกิต) 

A 

2) 080140 กีฬาศึกษา (2 หน่วยกิต) 1439 100 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ (1 หน่วยกิต) หรือ
1439 101 กีฬาเพื่อสุขภาพ (1 หน่วยกิต) 

A 

2. หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสารขออนุมัติเทียบรายวิชาในหลักสูตร ซึ่งเป็นรายวิชาในหลักสูตร 

เล่มเดิม  กับรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง จํานวน 3 รายวิชา   โดยมีเนื้อหาของรายวิชาที่สามารถเทียบเคียงกันได้ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ตามรายละเอียดดังนี้ 
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รายวิชาเดิม รายวิชาที่ขอเทียบ 
1) 1415 104 ภาษาจีนพื้นฐาน 2    5(5-1-10)    
    (Beginning Chinese II) 

1415 104 ภาษาจีนพื้นฐาน 2 (Beginning Chinese 
II)  5(4-2-9)        

2) 1415 451 ปริทรรศน์การสอนภาษาจีนเป็น 
    ภาษาต่างประเทศ (Introduction to Teaching  
    Chinese as a Foreign Language)  3(3-0-6) 

1415 451 ปริทรรศน์การสอนภาษาจีนเป็น
ภาษาต่างประเทศ (Perspective on Teaching 
Chinese as a Foreign Language)  3(3-0-6) 

3) 1415 281 ปริทรรศน์วัฒนธรรมจีน  3(3-0-6) 
    (Survey of Chinese Culture) 

1415 281 วัฒนธรรมจีน (Chinese Culture)   
3(3-0-6)     

    

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ   
 

4.13  การพิจารณาแผนและเปา้หมายของแผนกิจกรรมในปี 2557  
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนและเป้าหมายของแผนกิจกรรมในปี 2557   

โดยได้ยึดผลการดําเนินงานกิจกรรมของงานกิจการนักศึกษา ของปีการศึกษา 2556  เป็นแนวทาง  ดังนี้  
1. กําหนดตัวช้ีวัดของโครงการ คือ ผู้เข้าร่วมในโครงการไม่ตํ่ากว่า ร้อยละ 80  
2. ความพึงพอใจของโครงการไม่ตํ่ากว่า 3.51   
3. กิจกรรมหรือโครงการของกิจการนักศึกษา สามารถดําเนินการตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80   
ทั้งนี้  ขอให้นักศึกษาแต่ละหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมดังกลา่ว 
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

4.14  การพิจารณาผลงานการปฏิบัติราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  ของนางสาวฑิฆมัพร  วุฒิพรพงษ ์ 
และนางสาวจฬุามาศ  สุวรรณบลู 
  ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาผลงานการปฏิบัติราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  ของ
นางสาวฑิฆัมพร  วุฒิพรพงษ์  และนางสาวจุฬามาศ  สุวรรณบูล  ซึ่งได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาการ ต้ังแต่วันที่  1  มถิุนายน  2556  ถงึวันที่  31  พฤษภาคม  2557  ซึ่งขณะนีผ้ลงานของอาจารย์ทั้งสองยังไม่แล้ว
เสร็จ  ตามเงื่อนไขของคณะ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ  และเห็นชอบให้นางสาวฑิฆัมพร  วุฒิพรพงษ์  และนางสาว 

จุฬามาศ  สุวรรณบูล  ดําเนนิการจัดทําผลงานให้แล้วเสรจ็ภายในวันที่  31  กรกฎาคม  2557  และขอให้คณบดีหารือ 

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  กรณีการไม่ปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของข้อบังคับว่าด้วยการให้บุคลากรไป 

ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2551 
 

ระเบยีบวาระที่  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
5.1 แจ้งจํานวนนกัศึกษาคณะศลิปศาสตร์  ชัน้ปีที่ 1 ประจาํปีการศึกษา 2557  

รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบจํานวนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์   
ช้ันปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2557  ดังนี้ 
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สาขา 

ขยาย
โอกาส 
รอบที ่1 

เรียน
ดี

ชนบท 
พ้ืนที่
บริการ

พ้ืนที่
อีสาน

โควตา
ส่งเสริม

ผู้มี
คุณธรรม

ฯ 

โควตา
ขยาย
โอกาส 
รอบที2่ 

จํานวน
เด็กที่
ชําระ
เงิน

ยืนยัน
สิทธิ ์

โควตา
ขยาย
โอกาส 
รอบที3่  Admissions

รวม
ทั้งสิ้น 

1. การท่องเที่ยว 13 2 7 2 5 8 37 13 10 60 

2. การพัฒนาสังคม 7 1 5 1 3 13 30 4 14 48 

3. นิเทศศาสตร์ 10 5 3 - 5 9 32 5 8 45 

4. ประวัติศาสตร์ 4 2 3 2 2 3 16 - 17 33 

5. ภาษาจีนและการสื่อสาร 49 28 8 2 6 - 93 - 12 105 

6. ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 31 8 11 1 8 - 59 - 27 86 

7. ภาษาไทยและการสื่อสาร 11 6 6 2 4 16 45 - 13 58 

8. ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 5 4 3 1 3 5 21 - 8 29 

9. ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 17 14 4 - 4 23 62 - 17 79 

10.ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคฯ - - - - - 5 5 7 - 12 

รวม 147 70 50 11 40 82 400 29 126 555 
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
5.2  สรุปข้อมูลการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557  

นางพัชรี  ลิมปิทีปราการ นักวิชาการศึกษา  แจ้งที่ประชุมทราบว่าสรุปข้อมูลการประชุมคณะ 
กรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557  โดยขอให้
คณะที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามมติที่ประชุมดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทีม่ีแขนง/ กลุ่มวิชาของสถาบันอุดมศึกษา  
โดยที่ประชุมมีมติให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบหลักสตูรของมหาวิทยาลัยว่า หลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอนเป็นแขนงวิชา/กลุ่มวิชาตามที่ สกอ. แจ้งหรือไม่ ทั้งนี้ ให้มีการทบทวนอาจารย์ประจําหลักสตูรก่อนเปิดปี
การศึกษา หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร (กรณลีาศึกษาต่อไม่สามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้) 
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับทราบ และเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบ
ตามลําดับ 

2. แนวปฏิบัติในการขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่  โดยที่ประชมุมีมติใหส้ํานักงานพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาแจ้งทุกคณะ/วิทยาลัยทราบแนวปฏิบัติว่า หากมีการเสนอขออนุมัติเปิดหลักสตูรใหม่ต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  ให้คณะ/วิทยาลัยพิจารณานําเสนอความคุ้มทุน/ความคุ้มคา่ในการเปิดหลักสูตร เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

3. ข้อเสนอแนะคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2557 วันที ่ 
20 กุมภาพันธ์  2557  ในประเด็นดังต่อไปน้ี 

1) ให้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาว่าหลักสูตรระดับปริญญาโททุกหลักสูตร ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ทางภาษาอังกฤษ ก่อนหรือหลังเข้าศึกษาหรือไม่  ทั้งนี้ ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง กรรมการและเลขานุการ แจ้งที่ประชุม 
เพื่อทราบมหาวิทยาลัยไม่ได้กําหนดเกณฑ์การประเมินทางภาษาอังกฤษสําหรับหลักสูตรปริญญาโท ทั้งนี้แล้วแต่ละ
หลักสูตรนั้นๆ จะกําหนดให้ใช้เกณฑ์การประเมินดังกล่าว ซึ่งบางหลักสูตรได้เล็งเห็นความสําคัญและการเตรียมการ 
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ได้กําหนดเกณฑ์การประเมินทางภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาแล้ว โดย 
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การสอบ UBU-Test 
2) กําหนดระยะเวลาการแก้ไขหลักสูตร/รายวิชา ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หลังจากทีป่ระชุมสภา 

มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
3) สรุปขั้นตอนการดําเนินการเสนอหลักสตูรให้ชัดเจน แจ้งคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและ 

ปฏิบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งสํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ได้ปรับปรุงขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม ่ 
การปรับปรุงหลักสูตร การปิดหลักสูตร การเปิดรายวิชาใหม่ หากปรับปรุงขั้นตอนเสรจ็แล้ว จะดําเนินการแจ้งทุกคณะ/
วิทยาลัยทราบเพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อไป 

4. การขอเปิดรายวิชาใหม่หลักสตูรศึกษาทั่วไป และการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา 
ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  โดยทีป่ระชุมเห็นชอบการเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน 2 รายวิชา ได้แก่ วิชา  
1903 101 ทกัษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น และวิชา 1903 102 พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ ในกลุม่
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนในปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป และการปรบัปรุงแก้ไข 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ ใหค้ณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะฯ ส่งให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาตรวจสอบก่อนเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ และเสนอสํานกังานคณะกรรมการการอุดม 
ศึกษาพิจารณารับทราบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรต่อไป 

5. การขอเพิ่มรายวิชาในหลักสูตรวิชาโทการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2548  และหลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2553 โดยที่ประชุมพิจารณาไม่เห็นชอบการเพิ่มรายวิชาในหลักสูตรวิชาโทการท่องเที่ยว หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2548 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 1449 360 ภูมทิัศนวั์ฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว และหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2553 จํานวน 2 รายวิชา คือ รายวิชา 1449 401 การท่องเที่ยวกับประเด็นร่วมสมัย  และรายวิชา 1449 
430 ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับการโรงแรมและภัตตาคาร 
   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.3  รายงานผลโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับสถาบันศึกษาในอาเซยีน 
   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  แจ้งที่ประชุมทราบรายงานผลโครงการแลกเปลี่ยน 

อาจารย์และนักศึกษากับสถาบันศึกษาในอาเซียน  ประจําปีงบประมาณ  2557  ระหวา่งวันที่  23-27  มิถุนายน  2557 

ณ  สาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนาม  โดยมอีาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ร่วมโครงการเป็นจํานวน  25  คน  โดยมี 

การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาชาวไทยและชาวเวียดนาม  ทั้งนี้  ความ 

รว่มมือที่จะดําเนินการต่อไป  คือ  คณะจะรบัอาจารย์สอนภาษาเวียดนาม  จากมหาวิทยาลัยเว้  จํานวน  1  คน   

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเว้  จํานวน  2 คน  และอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ  จากมหาวิทยาลัยดานัง  จํานวน  1  คน   

มายังคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.4  รายงานความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556  
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  แจ้งที่ประชุมทราบรายงานความพร้อมเพื่อรับการตรวจ 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2556  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม  ซึง่จะมีการตรวจ 

ประเมินในวันที่  31  กรกฎาคม  2557  ถงึวันที่  1  สิงหาคม  2557  ทั้งนี้  ขอใหส้่งรายชื่อตัวแทนสาขาวิชาและ 
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ตัวแทนนักศึกษา เพื่อรับการสัมภาษณ์  ใหคุ้ณมิณฑิตา  โสภา  ภายในวันที่  25  กรกฎาคม  2557   

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.5  ประกาศคณะศิลปศาสตร์  เรื่อง  คณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา  
คณะศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2557  
   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  แจ้งที่ประชมุทราบประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง  คณุลักษณะ 

บัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์  ประจําปีการศึกษา 2557  ดังนี้ 
1. “รู้กาละเทศะ” โดยเน้นพฤติกรรมบ่งชี้ “แต่งกายเหมาะสมกับโอกาส เวลา สถานที่” 

2. “มีระเบียบวินัย”โดยเน้นพฤติกรรมบ่งชี้  “ความตรงต่อเวลา” 

   3. “มีจิตอาสาและจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวม”โดยเน้นพฤติกรรมบ่งชี้ “มีความเสียสละ มีน้ําใจและ 

มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ”่ 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเว็บไซต์คณะ 

5.6  การดําเนนิงานโครงการ/กิจกรรม ของงานกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์  
   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  แจ้งที่ประชมุทราบการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของงานกิจการ 

นักศึกษา  คณะศิลปศาสตร์  ดังนี้   
   1. โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนนิการแล้วเสร็จ 

        1.1  โครงการอบรมแกนนํานักศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2557 (21-22 มถิุนายน 2557)  

      1.2  โครงการส่งเสริมการศึกษาและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ โดย เครือข่ายศิษยเ์ก่าศิลปศาสตร์  

(ณ โรงเรียนปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557) 

   2. การประชาสัมพันธ์โครงการ 

      2.1 โครงการรับน้องเข้าหอพักและเดินเท้าไปวัดหนองป่าพง(23-25 กรกฎาคม และ9 สิงหาคม 2557) 

       2.2 โครงการปฐมนิเทศนักศกึษา ประจําปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00-16.30) 

  2.3 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 ( 7 สิงหาคม 2557) 

  2.4 โครงการวันไหว้ครู (14 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00-16.00) 

3. ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากภายนอก 

  3.1 มลูนิธินายห้างปูนผู้หนึ่ง ทุนละ 30,000 บาท รับสมัครได้ต้ังแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2557  
  3.2 มลูนิธิต้ังเซ็กกิม คัดเลือกเป็นตัวแทนคณะ ทุนละ 8,000 บาท จํานวน 1 คน รับสมคัรได้ต้ังแต่ 

บัดนี้จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 

3.3 ทุนธนาคารไทยพาณิชย์ คัดเลือกเป็นตัวแทนคณะ ทุนละ 10,000 บาท จํานวน 2 คน รับสมัคร 

ได้ต้ังแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 สงิหาคม 2557 
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3.4 ทุนวิจิตรพงษ์พันธ์ุ เพื่อส่งเสริมศาสนาและสังคม ทุนละ 20,000 บาท  คัดเลือกเป็นตัวแทนคณะ   

จํานวน 1 คน รับสมัครได้ต้ังแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2557  

3.5 ทุนโครงการสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุนละ 20,000 บาท  คัดเลือกเป็น 

ตัวแทนคณะ  จํานวน 3 คน รับสมัครได้ต้ังแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2557  

3.6 ทุนเทสโก้ โลตัส ทุนละ 15,000 บาทคัดเลอืกเป็นตัวแทนคณะ จํานวน 2 คน รับสมัครได้ต้ังแต่ 

บัดนี้จนถึงวันที่ 29  สิงหาคม 2557  

3.7 ทุนผู้มีจิตศรทัธาสนับสนุนการศึกษา ทุนละ 10,000 บาท คัดเลือกเป็นตัวแทนคณะ จํานวน 1 คน  

รับสมัครได้ต้ังแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2557  

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมีข้อเสนอเกี่ยวกับการให้ทนุการศึกษาแกน่ักศึกษาชั้นปีที่ 1 

เพิ่มเติม  เนื่องจากทุนส่วนใหญ่จะมอบให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป 

 

5.7 ระบบทะเบียนกิจรรมนกัศึกษา  
   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  แจ้งที่ประชมุทราบเกี่ยวกับระบบทะเบียนกิจรรมนักศึกษา ซึ่งจะเริ่ม 

ใช้ในปีการศึกษา 2557 งานกิจการส่วนกลางได้กําหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าระบบทะเบียนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  

ซึ่งได้กําหนดค่าหน่วยกิจกรรม ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาและการเข้าร่วม 

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยนักศึกษา จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่  

   1. กิจกรรมทางด้านวิชาการที่ส่งเสริมคณุลกัษณะตามบัณฑิตที่พึงประสงค์  

   2. ด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ  

   3. ด้านการบําเพ็ญประโยชน์หรือสิ่งแวดล้อม  

   4. ด้านคุณธรรมจริยธรรม    

   5. ด้านส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม   

   โดยตลอดระยะ  4  ปี  ต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต     
   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 
5.8  โครงการแลกเปลี่ยนนกัศึกษาไทยกับสถาบนัศึกษาในอาเซียน  
   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  แจ้งที่ประชุมทราบว่านักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ที่เข้า 

ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศกึษาไทยกับสถาบันศึกษาในอาเซียน ประจําปีงบประมาณ  2557  มจีํานวน 2 ราย  ได้แก่ 

นางสาวพาณิภัคน์ ช่วงโชติ  และนางสาวปรารถนา  เทพศรีหา  ซึ่งจะได้เดินทางเข้าร่วมโครงการ ณ  University of  

Social Sciences and Humanities,Vietnam National University-Hanoi  ระหว่างวันที่  7  กรกฎาคม  2557  ถึง 
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วันที่ 15 สิงหาคม  2557 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.9  อาสาสมคัรจากฮัน่ปา้น  
   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะศิลปศาสตร์ได้รับครูอาสา 

สมัครชาวจีน จากฮ่ันป้าน มาปฏิบัติการสอนภาษาจีน ณ คณะศิลปศาสตร์  จํานวน 2 ราย  ได้แก่  Ms.Zhou Tingting 

และ  Ms.Zhao Xiaowen  ซึ่งจะเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยในวันที่  23 กรกฎาคม  2557  ทั้งนี้  คณะได้จัดเตรียม 

ห้องพัก ห้องทํางาน  และจักรยานสําหรับครูอาสาสมัครแล้ว 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.10  นักศึกษาทุนพระราชทาน ประจําปกีารศึกษา  2557  
   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  แจ้งที่ประชุมทราบว่า  Mr.Mao Sarim  นักศึกษา 

ทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  ประจําปีการศึกษา  2557 จะเดินทาง 

มาถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในวันที่  24  กรกฎาคม  2557   

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.11   โครงการ Mekong Field School Project 2014  
นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ  ผู้รับผิดชอบโครงการ Mekong Field School Project 2014  แจ้งที่ประชุม 

ทราบว่าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยซิดนีย์ (The University of Sydney) ประเทศ 

ออสเตรเลีย ได้จัดโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุม่ประเทศลุ่มน้าํโขงในพื้นที่ประเทศไทยและประเทศลาว ระหว่าง 

วันที่ 1–13 กรกฎาคม 2557  เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนทัศนคติ และองค์ความรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศลุม่น้ําโขง   โดยมีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จํานวน 12  คน  
  มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอื่น ๆ 
   - 
 
เลิกประชุมเวลา    12.30  น. 
 
 
 
 


